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Curriculum	vitae	
Europass	

. 

Informaţii	personale	  

Nume / Prenume CARAIANI	CHIRAŢA

E-mail(uri) chirata.caraiani@cig.ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română

 

Experienţa	profesională	
                      

Perioada
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

2018 – prezent 
 Director Școala Doctorală Contabilitate 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 
 

  2008 - prezent 
 Conducător de doctorat 
 Coordonare și evaluare 
 Academia de Studii Economice, București 
 Academic / educațional 
 
2002 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare și  activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Academic / educațional 

Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

1992- 2002 
 Conferențiar univ. dr., Lector univ. dr., Asistent univ. drd.  
 Predare, seminarizare, activități de cercetare  
 Academia de Studii Economice, București  
 Academic / educațional 
 

Educaţie	şi	formare	
 

                                             Perioada 
 
  

Calificarea / diploma obținută	
Numele și tipul instituției de învățământ    

 
 
2013-2015 
 Master Comunicare în limba engleză pentru predare și 
cercetare economică 
 Diplomă de master 
 Academia de Studii Economice, București 

                                                 Perioada 
 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    

 
                                       Perioada 

 
 

Calificarea / diploma obţinută 

2010 
 Cursuri de formare continuă, specializarea Managementul 
educației la distanță 
 Certificat de absolvire 
 Academia de Studii Economice,  București 
 
2008 
 Cursuri postuniversitare pentru pregătirea personalului 
didactic 
 Certificat de absolvire  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    
 

Perioada 

 Academia de Studii Economice,  București 
 
2007 
 Seminar de cercetare doctorală privind Cercetarea 
cantitativă empirică în contabilitatea managerială  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare la seminarul de cercetare 
științifică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  EIASM (European Institute for Advanced Studies in 
Management), Brussels 
 

                                           Perioada  1992 – 1998
 Doctorat în Economie, domeniul Contabilitate 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de doctor în Economie -specializarea 
Contabilitate                                                                               

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice,  Bucuresti 

 
                                                   Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
1979-1983 
 Facultatea de Contabilitate și Economie Agrară  
 Diploma  de licență 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice, Bucuresti 

  

Perioada
																	Membru în Consiliul facultăţii	

 
	
   

                                                    Perioada 
																															Membru în SENAT 

 
Aptitudini	şi	competenţe	personale	

2008-prezent
 Contabilitate și Informatica de Gestiune 
2002-2008 
 Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
 
 2012 - prezent 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 
 
 

Limba(i) maternă(e)  Româna  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)	 Ascultare Citire Conversație Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba	engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 (*)	Nivelul	Cadrului	European	Comun	de	Referinţă	Pentru	
Limbi	Străine	

  

											Proiecte	obţinute	prin	competiție	
Competenţe şi abilităţi sociale și 

organizatorice 

Director si membru în proiecte de cercetare CNCSIS PN II 
IDEI/CEEX/Mediul de afaceri 
 Contabilitatea	 verde	 ‐	 strategii	 transdisciplinare	 către	
contabilitatea	socioeconomică	şi	de	mediu 
 Raportarea	 internă	 financiară	 şi	 non‐financiară	 din	
perspectiva	managementului	calităţii 
 Cercetări,	dezvoltări	și	inovări	în	contabilitatea	socială	și	de	
mediu	 din	 perspectiva	 politicilor	 și	 procedurilor	 de	
recunoaștere	a	eco‐costurilor	încălzirii	globale	în	Romania 
 Cercetări	 privind	 repoziționarea	 raportării	 financiare	 prin	
prisma	 riscurilor	 și	 incertitudinilor	 generate	 de	 factorii	
contingenți	sociali	și	de	mediu 
 Cercetări	 privind	 orientarea	 concepţiei	 si	 tehnologiilor	 de	
realizare	a	produselor	industriale,	ţinând	seama	de	sfârşitul	de	
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viaţă	 al	 acestora	 în	 vederea	 realizării	 reciclării	 şi	 distrugerii	
lor	ecologice 
 Managementul	 integrat	 în	 administrarea	 financiară	 a	
universităţii–IMAFU 
 Implementarea	 tehnicilor	 virtuale	 în	 generarea	 şi	
eficientizarea	tehnologică	din	sectorul	industrial 
 Designul	 şi	 implementarea	 contabilităţii	 costurilor	 din	
perspectiva	managerială 
 Strategii	 informaţionale	 pentru	 asistarea	 deciziilor	
manageriale	 la	 Institutul	Naţional	 de	 Cercetare	 ‐	Dezvoltare	
pentru	Biologie	şi	Nutriţie	Animală 
 Raportarea	 internă	 financiară	 şi	 non‐financiară	 din	
perspectiva	managementului	calităţii 
 Responsabil cu managementul resurselor financiare în 
diverse contracte de cercetare 
 Expert în proiect SIPOCA 394 
 Expert formare antreprenoriat  Proiect POCU 125015 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 MS OFFICE  

Informaţii	suplimentare

Discipline predate  Ciclul	 licenţă: Introducere în contabilitate /Bazele 
contabilităţii, Contabilitate financiară,  Contabilitate de 
gestiune, Control de gestiune 
 Master: Contabilitate managerială  avansată, Contabilitate 
managerială comparată, Contabilitate pentru piața de capital 

Teme de cercetare	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Competențe de comunicare 
	
	
	

Competențe 
organizaționale/manageriale 

 Contabilitatea verde - strategii transdisciplinare către 
contabilitatea socio-economică și de mediu 
 Cercetări, dezvoltări și inovări în contabilitatea socială și de 
mediu din perspectiva politicilor și procedurilor de 
recunoaștere a eco-costurilor încălzirii globale în România 
 Cercetări privind repoziţionarea raportării financiare prin 
prisma riscurilor și incertitudinilor generate de factorii 
contingenți sociali și de mediu 
 Raportarea Integrată în contextul dezvoltării sustenabile 
 Provocări și oportunități în raportarea prformanței 
corporative sustenabile 
 Model integrat de business pentru sustenabilitate 
 Contabilitate pentru dezvoltarea sustenabilă 
 Integritatea academică a studenților și etica în afaceri: 
implicații în profesia contabilă echipă  

 
  Spirit de echipă 
  Capacitate de comunicare 
  Capacitate de adaptare la medii multiculturale 

 
  Experiență în managementul proiectelor și al echipelor 

 
 
 
 
 
 
 
Data 11.10.2021                                                                                  Prof. univ. dr.  CARAIANI CHIRAȚA 
             


